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criticados por Tedeschi é a tranferência do pas
comercial ao adquirente, pois, da forma como 

~r, não haveráfomento nenhum na prática deste 
lário, desestímulo. Para ele, mais importante do 
Vo estabelecimento comercial é garantir-se a pre
t!sponsável pelo impulso econômico e garantia de 
fretas. Portanto, da fO/ma concebida pelo legisla-
contratos e da empresa não está preservada pela 
ia de trespasse que carece de modificações. 
rtanto, que o pensamento do autor está em con
em constante devir, em desconstrução, au seja, 

daquilo que se tem chamado pós-modernismo 
rabalho é somente um degrau nu longa caminha
Icupado com a discussão dos temas e aprimora
prque preocupar-se com os princípios é também 
istema jurídico mais humano, mais existencial e 

tnhecedora do ser humano - defato e de direito
gonista da história jurídica. 
'dade empresarial é a grande responsável pela 
digna aos seres humanos, é evidente que sua 

f! vante do que a proteção especial a determina
r trabalhistas e tributários. 
autor não abandonará o tema e dedicará no

/do de verticalizá-Io, quer abordando novas 
,dando outras, já consideradas. Tal postura 
ovas monografias - contribuirá para seu dese
ente neste trabalho, de constante debate do 

110 do sistema. 
Ve ideias que vejo este estudo, como um primeiro 
, diga-se de passagem, - preocupado na releitura 
muito mais tópico que genérico, mais concreto 
a fortaleza dos princípios se conquista como a 

ps pequenos detalhes, na concretude da vida. 
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o estabelecimento empresaria 
reos e incorpóreos, que o empreended< 
uma atividade economicamente organi 
dade de auferirem-se lucros desta expio 

Com isso, vislumbra-se a iml 
tanto que o mesmo foi conceituado n 
pátrio, sendo que o art. 1.1432 versa 
unitário de direitos e de negócios jurídi, 

Na mesma esteira vem a tra 
empresarial entre empreendedores, cuj, 
Código Civil, do art. 1.144 até 01.1493 

Art. /./42. Considera-se estabelecimento to 
exercício da empresa, por empresário, ou pOI 
Art. /./43. Pode o estabelecimento ser ob) 
jurídicos, translativos 011 constitutivos, que SI 

Art. /./44. O contrato que tenha por objeto c 
do estabelecimento, só produzirá efeitos qu 
margem da inscrição do empresário, ou da 
blico de Empresas Mercantis, e de publicado 
Art. 1./45. Se ao alienante não restarem ben. 
eficácia da alienação do estabelecimento dei 
res, ou do consentimento destes, de modo ex 
de sua notificaçiío. 	 . 
Art. /./46. O adquirente do estabelecimel 
bitos anteriores à transferência, desde qu 
nuando o devedor primitivo solidariamen 
partir, quanto aos créditos vencidos, da. 
data do vencimento. 
Art. /./47. Não havendo autorização exp 
não pode fazer concorrência ao adquin 
transferência. 
Parágrafo único, No caso de arrendamento 
bição prevista neste artigo persistirá durante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


